
 

 

 
 

LIBAN pielgrzymka do św. Charbela 
z Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach 

 

CENA OBEJMUJE: 

• Transfer autokarem Puławy-Lotnisko-Puławy, 

• przelot samolotem: Warszawa-Bejrut-

Warszawa, linie lotnicze LOT; 

• bagaż podręczny do 8 kg, 

• bagaż rejestrowany max: 23 kg o wymiarach  

(wys. + szer. + dł.) = 158cm, 

• przejazd autokarem turystycznym na terenie 

Libanu, 

• ubezpieczenie  KL (40 tyś euro) i NNW (4 tyś 

euro), 

• ubezpieczenie KL od chorób przewlekłych z 

wyjątkiem chorób nowotworowych -  pakiet 

rozszerzony, 

• noclegi w hotelach klasy turystycznej , pokoje 

standard  

2 i 3 osobowe  z łazienkami, 

• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje zgodnie 

z programem, 

• opiekę polskojęzycznego przewodnika, 

• śpiewnik pielgrzyma, 

• Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

• Składna na Turystyczny Fundusz Pomocowy, 

• System Tour Guide.  
 
 
 
 
 
 
 

 

CENA NIE OBEJMUJE: 

• Opłata 160 USD/os – opłata obligatoryjna, płatna  

u pilota w dniu rozpoczęcia pielgrzymki. Obejmuje 

koszty dewizowe związane z realizacją programu 

jak np. bilety wstępów do zwiedzanych obiektów, 

parkingi, opłaty drogowe, opłaty klimatyczne w 

hotelach, napiwki itp.;  

• dopłata do pokoju jednoosobowego 230USD/os; 

• napoi do obiadokolacji (kawa, herbata itp.); 

• prywatne wydatki i inne nie objęte programem; 

• ewentualnie wymaganych testów na Covid; 
• taca na Mszach Świętych; 

• ubezpieczenie od kosztów rezygnacji. 

 

WAŻNE: 

Grupa licząca minimum 42 uczestników cena: 

630 USD + 2200 PLN 

Grupa licząca minimum 32 uczestników do 41 cena: 

690 USD + 2200 PLN 

 

UWAGA:  

• Przy zapisie zaliczka 1000 zł 

• Pod koniec lipca planowane jest spotkanie 

organizacyjne o którym każdy z uczestników 

zostanie osobiście poinformowany 

  TERMIN: 16-23.09.2023     CENA: 630 USD + 2200 PLN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ZAPISY I INFORMACJE 

Parafia Miłosierdzia Bożego w Puławach- Ks. Krzysztof Krakowiak Tel: 508 072 739 

 



 

 

 
 

1 DZIEŃ 16.09.2023  WARSZAWA – BEJRUT 

Zbiórka uczestników o godzinie 15:00 przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Puławach. Msza Świeta i wyjazd autokarem 

na lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie. O godzinie 20:00 odprawa bagażowo – paszportowa. Wylot 

z Warszawy o godzinie 22:25.  

2 DZIEŃ 17.09.2023  BEJRUT  

Przylot do Bejrutu o godzinie 02:55. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Śniadanie. Zwiedzanie Bejrutu: spacer 

uliczkami wśród odrestaurowanych budynków, meczetów i kościołów. Przejście na miejsce wykopalisk 

z czasów rzymskich (I/II w. n.e. – dawne termy, agora, szkoła prawa rzymskiego) oraz zwiedzanie Muzeum 

Narodowego (Kolos z Byblos, sarkofagi królów z Byblos, Tyru i Sydonu, kolekcja biżuterii fenickiej z III w p. n. e., mozaiki 

rzymskie i bizantyjskie). Nawiedzenie polskiego cmentarza, na którym spoczywa m.in. Hanka Ordonówna. 

Zwiedzanie Naher Kalb – pogańskiego miejsca kultu bożka psa. Znajdują się tam tzw. Stelle – tablice 

upamiętniające zdobycie tego miejsca przez starożytnych wodzów (min. Faraona Ramzesa II). Powrót do hotelu. 

Obiadokolacja. Nocleg. 

3 DZIEŃ 18.09.2023  TYR – SYDON – MAGHDOUCHE 

Śniadanie. Pozostałości najważniejszych miast fenickich Tyru i Sydonu. Tyr: ruiny starożytnej nekropolii, term, 

największego na terytorium Cesarstwa Rzymskiego hipodromu, ulic kolumnowych. Sydon: zamek morski 

Krzyżowców, targ, odnowione uliczki żydowskie oraz pałac rodziny Debbane. Przejazd do Maghdouche – 

nawiedzenie sanktuarium Matki Boskiej Oczekującej, wybudowanego w miejscu groty, gdzie według tradycji 

Maryja miała oczekiwać powrotu Jezusa z Sydonu. Obiadokolacja. Nocleg. 

4 DZIEŃ 19.09.2023  BAALBEK  

Śniadanie. Przejazd do Doliny Bekaa – spichlerza Libanu. Po drodze postój przy grocie mitologicznego Adonisa, 

który w tym miejscu miał zostać zamordowany. Następnie zwiedzanie Baalbek – jednego z największych cudów 

starożytnego świata – Heliopolis (Miasto Słońca) z kompleksem rzymskich świątyń Jupitera, Bachusa i Wenus. 

Przejazd do Kantyny Ksara – słynnej fabryki libańskiego wina, zwiedzanie połączone z degustacją. Obiadokolacja. 

Nocleg. 

5 DZIEŃ 20.09.2023  QUADISHA – BEKAA KAFRA 

Śniadanie. Przejazd na północ Libanu do lasu cedrowego opisanego w Starym Testamencie. Diman, letnia siedziba 

Patriarchy Kościoła Maronickieg. Następnie przejazd Doliną Quadisha, gdzie znajdują się kaplice, groty i pustelnie 

pokryte XII i XIII wiecznymi freskami. Wizyta w Bakaa Kafra – miejscu urodzin Św. Charbela oraz w Qozahaya – 

Klasztorze Św. Antoniego Wielkiego. Obiadokolacja. Nocleg.  

6 DZIEŃ 21.09.2023  GROTA JEITA – HARISSA – GHAZIRE  

Śniadanie. Wyjazd do Jeita Grotto – światowej sławy jaskini, którą zwiedza się na dwóch poziomach – górną 

spacerem, dolną łodzią. Następnie zwiedzanie maronickiego klasztoru Bkerke – siedziby Patriarchy Maronitów 

Przejazd do Harissa – Narodowe Sanktuarium, gdzie znajduje się statua Matki Bożej Królowej Libanu. Ghazire – 

malownicze górskie miasteczko z zabytkowym klasztorem Św. Antoniego Padewskiego (podczas II wojny światowej 

przebywało tutaj wielu Polaków, miejsce to odwiedził też Juliusz Słowacki). Powrót do hotelu. Obiadokolacja. 

Nocleg. 

7 DZIEŃ 22.09.2023  ANNAYA – BYBLOS  

Śniadanie. Nawiedzenie grobu Św. Charbela w Annaya. Udział w uroczystej procesji z pustelni do klasztoru, 

organizowanej, zgodnie z życzeniem Św. Charbela, 22 dnia każdego miesiąca. Nawiedzenie Sanktuarium Św. Rafki 

– patronki cierpiących i Św. Hardini – mistrza nowicjatu Św. Charbela. Byblos – spacer po mieście: kościół Św. Jana 

Chrzciciela, teatr rzymski, zamek krzyżowców. Obiadokolacja. Nocleg. 

8 DZIEŃ 23.09.2023  BEJRUT - POWRÓT 

Po północy wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko. Wylot z Bejrutu o godzinie 03:50. Przylot do Warszawy 

o godzinie 06:35. Powrót do Puław. Zakończenie pielgrzymki. 

UWAGA! 

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w programie na zasadzie przestawień kolejności zwiedzania. 

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania wyjazdu w przypadku niezebrania minimalnej liczby wymaganych osób. 

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany w programie wynikających z działania siły wyższej. 


